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االتفاقيات  واملالية يفاالبعاد االقتصادية 
 االورومغاربية 

                                                                                                                                                   
                                                                                                        عائشة اهللا عبد بن قادة.  أ

                                                                                                           ةـأمينــــ مسعــــودي. أ
 تلمســــــــان جـــــــامعة

 امللخص:

امة كبريا يف الســــياســــة الدولية بصــــفة عأخذت منطقة املغرب العريب اهتماما       
وذلك ملا تتمتع به من موارد طبيعية  ويف الســــــــياســــــــات األوروبية بصــــــــفة خاصــــــــة

وبشــرية، غري أن هذا االهتمام مل يكن وليد الســاعة وإمنا قدمي نظرا للعالقات اليت 
 جتمع بني الطرفني على مر احلقب التارخيية. 

وبية أن حتاول إعادة بعث هذه العالقات يف لذا كان لزاما على الدول األور       
صــــــيغة جديدة من خالل طرحها جملموعة من املشــــــاريع والســــــياســــــات اهلادفة إىل 

 جعل منطقة املغرب العريب امتداد جغرايف هلا خارج حدودها اإلقليمية.
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Abstract: 

           You got the Arab Maghreb region of great interest 

in international politics in general and in particular 

European policies and that because of its natural and 

human resources, but the interest was not the result of 

time, but because of the old ties that combine the two 

parties over historical periods. 

            So it was imperative for the European countries 

that are trying to resurrect these relations in the new 

formula put forward by a group of projects and policies 

aimed at making the Maghreb region geographic spread 

outside its territorial boundaries 

  مقدمة:

) الذي مت BARCELONE" (1995مشــــــــــــــروع "برشــــــــــــــلونة  خلص 
طرحه على الدول العربية معظم التســــاؤالت اليت ميكن أن تواجه مســــار العالقات 
بني الطرفني، هلذا تطرق هذا املشــــــــروع إىل القضــــــــا� اليت هتم الطرفني خاصــــــــة يف 
اجملاالت االقتصــــــــادية ســــــــواء عن طريق ضــــــــمان اســــــــتمرار تدفق موارد الطاقة من 

ف العريب بصــــــفة عامة واملغاريب بصــــــفة خاصــــــة حنو الطرف األورويب، أو من الطر 
املالية اليت مت تقدميها يف حماولة لدعم التنمية وحل األزمات  خالل املســـــــــــــــاعدات

اليت تعاين منها األنظمة املغاربية، أو من حيث التطرق إىل جمموع الســـــــــــياســـــــــــات 
ة إىل عدد املهاجرين ابإلضـــــــــــــــاف االجتماعية وارتباطها بظاهرة اهلجرة نظرا لتزايد

 القضا� األخرى اليت حتكم عالقات الطرفني.
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إال أن الرغبة يف التوصـــــــــــل إىل حوار جاد على كافة املســـــــــــتو�ت جعل  
الطرف األورويب يف موقع يســـمح له إبعادة إنتاج ســـياســـات أخرى يف إطار بعث 

اإلقليمية لية و أسس الشراكة والتعاون والشعور ابملسؤولية خاصة وأن الظروف احمل
وحىت العاملية قد تغريت على مجيع األصـــــعدة، وكان من ضـــــمنها ا�يار املعســـــكر 
الســـــــــــــــوفيايت وبروز النظام الدويل اجلديد بقيادة الوال�ت املتحدة األمريكية عقب 

يف  األبGeorge bush"1اإلعالن الذي صــــــــرح به رئيســــــــها "جورج بوش" 
 .1991حرب اخلليج الثانية 

ا لتغري مالمح النظام الدويل، كان لزاما على الدول األوروبية هلذا ونظر  
بعث روح جديدة يف هذه الســـــــياســـــــات من خالل إعادة طرحها لتكمل مســـــــار 
برشــــــــلونة ولتســــــــاير التطور احلاصــــــــل على مســــــــتوى التفاعالت الدولية وكذا تغري 

يف  ماألهداف وموازين القوى مع إمكانية قيام الصـــــني والنمور األســـــيوية بدور ها
املســـــــــتقبل املنظور ابإلضـــــــــافة إىل الرغبة الكامنة لدى الوال�ت املتحدة األمريكية 

األورويب. لذا حياول هذا األخري  االحتاداحلصــــــــــول على شــــــــــركاء جدد ومنافســــــــــة 
مواجهــة التحــد�ت اجلــديــدة اليت تواجــه مســــــــــــــــار العالقــات بني الطرفني املغــاريب 
واألورويب عن طريق خلق روابط تعــاونيــة يف إطــار االعتمــاد املتبــادل القــائم على 

 . التعاونية املعادلةتبادل املنافع واحرتام خصوصية اآلخر كطرف يف 

ضــــامني الســــياســــات االقتصــــادية واملالية يف املشــــاريع األوروبية فما هي م         
 املوجهة للمنطقة املغاربية؟

I. البعد اإلقتصادي واملايل للسياسات األوروبية: 
خلص مشروع برشلونة والسياسات الالحقة له كل األهداف اليت ميكن 

لتجارة لأن تصل إليها الشراكة بني الطرفني خاصة وأ�ما اتفقا على إقامة منطقة 
 .1995سنة ابتداء من اتريخ إعالن املشروع سنة  12احلرة بغضون 

وأتيت هذه الوجهة جتســـيدا ملا كانت تشـــهده العالقات الدولية يف تلك 
الفرتة على اعتبار الصـــــراع الدائر بني املعســـــكرين الشـــــرقي والغريب، ويف ظل بوادر 
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ف لذا كان على األطرااالنفراج الدويل عقب األزمات اليت كانت هتدد وجودمها 
أن تبحث عن مصـــــــــــاحلها خارج حدودها اإلقليمية، فقد عرف يف فقه العالقات 
الدولية أنه "أينما تكون املصـــــــــــلحة يكون االجتاه"، فالدول األوروبية جمســـــــــــدة يف  

األورويب اعتربت أن مصاحلها تتجلى يف إنشاء عالقات جديدة مع  االحتادكيان 
 نافس الذي جيمع املعسكرين. الدول العربية بعيدا عن الت

لذا كان التوجه حنو دول املغرب العريب اليت كانت تعاين من انتكاسات 
متواصــــــــــلة يف اقتصــــــــــاد�هتا وشــــــــــلل على مســــــــــتوى اجملاالت االجتماعية والثقافية 
وخاصـــــة الســـــياســـــية، فجاء املشـــــروع مبثابة اإلنقاذ هلذه الدول للخروج من أزماهتا 

 .نصت عليها بنود االتفاقيات املربمة بني الطرفني عن طريق االمتيازات اليت

وتواصـــــــــلت الســـــــــياســـــــــات األوروبية بعد هذا املشـــــــــروع نظرا لألحداث 
املتتالية اليت شـــــــــــــهدهتا العالقات الدولية مع ا�يار املعســـــــــــــكر االشـــــــــــــرتاكي وبروز 
القطب الواحد بزعامة الوال�ت املتحدة األمريكية يف مقابل ســـــــلســـــــلة اال�يارات 

 الحتادارفتها منظومة القيم االشـــرتاكية وموجات التحول الســـياســـي يف دول اليت ع
 السوفيايت سابقا.

حيث خلصـــــــــــت املشـــــــــــاريع الالحقة عن مشـــــــــــروع برشـــــــــــلونة األهداف 
االقتصـــــــادية اليت يســـــــعى الطرفني للوصـــــــول إليها عن طريق عقد االتفاقيات وكذا 

 توجه احلادامل يشهد الالبحث عن السبل الكفيلة لتطوير االقتصاد خاصة وأن الع
حنو إقــامــة التكتالت االقتصــــــــــــــــاديــة الثنــائيــة واجلمــاعيــة يف ظــل ز�دة التنــافس بني 

 املنتجات وكذا نشاط منظمة التجارة العاملية.

 .املبادالت التجارية  -1
اختذت العالقات بني اجلانبني نوعا خاصــــــــــــــا على اعتبار اخللفية التارخيية وما 

 األضــــــــعف يف تبعية دائمة ومســــــــتمرة للطرف األقوى، أفرزته من تبعات جعلت الطرف
وكذلك لألمهية اليت توليها أورواب لدول املغرب العريب على اعتبار ما متلكه هذه األخرية 
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من إمكانيات مادية ومعنوية وابإلضـــــــــــــــافة إىل عوامل التقارب اجلغرايف وحىت اخللفيات 
 التارخيية.

ة األولو�ت فالعالقات التجاريهلذا وضـــــــــــــــعت املبادالت التجارية على قائمة 
اليت بدأهتا  األورويب ومراحله -بني الطرفني كان هلا امتداد خاصة مع بداية احلوار العريب

مع بعض الـــدول املغـــاربيـــة اليت حصـــــــــــــــلـــت على  2من خالل مرحلـــة التعـــاون االنتقـــائي
اســـــــــتقالهلا خاصـــــــــة املغرب وتونس، مث امتدت لتشـــــــــمل عقد اتفاقيات شـــــــــاملة جلميع 

يادين خاصــــة تلك املتعلقة ابســــترياد وتصــــدير الســــلع الزراعية على اعتبار أن اجملموعة امل
االقتصـــادية األوروبية كانت تشـــجع على أن تكون هناك ســـياســـة زراعية مشـــرتكة ســـواء 
بني دوهلــا أو بني الــدول اليت تعقــد معهــا اتفــاقيــات ثنــائيــة حيــث كــانــت هــذه املنتجــات 

ركيــــة عنــــد دخوهلــــا لألســـــــــــــــواق األوروبيــــة مع بعض الزراعيــــة معفــــاة من الرســـــــــــــــوم اجلم
 %100 - %30االســــــتثناءات والقيود، كما تعطي ختفيضــــــات مجركية ترتاوح ما بني 

) التجــارة اخلــارجيــة لــدول املغرب 2/3ضـــــــــــــــمن قيود معينــة. حيــث أن أكثر من ثلثي (
 العريب الثالث (اجلزائر، تونس واملغرب) تتم مع دول أورواب ونصـــــــــف صـــــــــادراهتا تذهب
إىل فرنســــــــــا وإيطاليا وإســــــــــبانيا، ابإلضــــــــــافة إىل أن هناك تقريبا ثالثة ماليني مواطن من 

  .  3املغرب يعملون يف أورواب

مث شـــــــــهدت املرحلة األخرية مرحلة التعاون املتجدد من خالل طرح مشـــــــــروع 
 م" يف حماولة منها لتوسيع جمال الشراكة والتعاون يف إطار رمسي يكون1995"برشلونة 

على املنافســـــة يف األســـــواق خاصـــــة يف ظل تزايد نشـــــاط االحتادات اإلقليمية وكذا قادر 
حماولة الوال�ت املتحدة األمريكية البحث عن أســــــــواق خارجية لتصــــــــريف منتجاهتا من 

 ".ستيوارت إيزنستارتخالل طرح مبادرات على غرار مبادرة "

وصـــــــــية لك خصـــــــــفقد اختذ التعامل التجاري ابلدرجة األوىل مع الدول اليت مت
اترخييـــة خـــاصـــــــــــــــــة دول املغرب العريب نظرا للعالقـــات التـــارخييـــة والقرب اجلغرايف منهـــا، 
واملصاحل املتبادلة، لذا وجتسيدا هلذا االقرتاب التارخيي حتاول دول الضفة الشمالية وعلى 

- 82 - 
 



 

   #

رأســـــها فرنســـــا اإلبقاء على هذا الرابط بينها وبني دول حوض املتوســـــط عن طريق عقد 
 الثنائية يف شىت امليادين. االتفاقيات

وأتيت يف قائمة أولو�ت االعتماد املتبادل بني الطرفني مصـــــــــادر الطاقة حيث 
أن العالقات الدولية كانت تقوم على أن من يســـــــيطر على مناطق النفوذ يســـــــيطر على 
العامل، وقد متثلت يف املناطق اليت حتتوي على أكرب قدر من الطاقة واملوارد األولية وكذا 

طوط املواصـــــــــــــــالت والطرق التجــاريــة وهو الفكر االقتصــــــــــــــــادي الــذي الزم احلركــات خ
 االستعمارية التقليدية واحلديثة.

 :والغاز) على الشكل التايل (البرتولوتتوزع خطوط املواصالت الطاقوية 

: تبني خطوط املواصـــــــــــــــالت البحري للموارد األوليـــة الغـــاز 01خريطـــة رقم 
 والبرتول. 
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http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/etpays/Medit/MeditDoc2.htm#haut ا   

 

م الذي مارســــــــــــــته الدول العربية ضــــــــــــــد 1973فبعد أزمة احلظر النفطي عام 
الدول املســــــــاندة إلســــــــرائيل أدركت الدول األوروبية أنه جيب عليها إجياد وضــــــــع جديد 

يف مرحلة جديدة من البناء لضــــــــمان بقائها خاصــــــــة وأن أورواب كانت بصــــــــدد الدخول 
م، مث اعتمادها ابلدرجة األوىل 1993الداخلي والذي انتهى مبعاهدة "ماســـــــــــــــرتخيت" 

على موارد الطاقة املســــــــتوردة من اخلارج فكانت هذه األزمة مبثابة اخللل الذي أصــــــــاب 
 أورواب.

وعلى اعتبـــــار مراحـــــل احلوار واتفـــــاقيـــــات التعـــــاون اليت مجعـــــت بني الطرفني 
 ت اليت واجهتها إال أن رغبة الطرف األورويب يف بعث أسس للشراكة والتعاونوالصعواب

على أســاس رمسي اقتصــادي خارج أورواب، جعلها تطرح مشــاريع وســياســات هتدف إىل 
 إجياد صيغ للتعاون والشراكة، حيث متثلت هذه املشاريع والسياسات يف اآليت:

II. مشاريع الشراكة: 
: و�يت انعقاد هذا املؤمتر يف ظروف بدأت فيها 1995مشــروع برشــلونة . 1

لســـــــوفيايت ا االحتادبوادر االنفراج الدويل مع تصـــــــاعد احلركات املطالبة ابالنفصـــــــال عن 
ع على األورويب ابإلضـــــــافة إىل التوقي لالحتادوز�دة عدد الدول اليت طالبت ابالنضـــــــمام 

 .م" لتسوية الصراع العريب اإلسرائيلي1993معاهدة "أوسلو 

حيث متحور املشـــــــــــروع حول احلرية االقتصـــــــــــادية، اإلنشـــــــــــاء التدرجيي ملنطقة 
" للمســــاعدات املالية، 1ســــنة مع إقرار بر�مج "ميدا 12التجارة احلرة يف مدة أقصــــاها 

م اليت دخلت حيز التنفيذ 1995مع تونس يف جوان  أوىل االتفاقياتومت التوقيع على 
م ودخلــــــت حيز التنفيــــــذ ســـــــــــــــنــــــة 1995نوفمرب 25م، ومع املغرب يف 1998يف 

م ودخلت حيز التنفيذ ســـــــــــــــنة 2002م، أما اجلزائر فقد أتخرت لغاية ســـــــــــــــنة 2000
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وطبقا هلذا شـــدد اجملتمعون على جمموعة من نقاط التعاون اليت هتم الطرفني  .4م2005
 :5ومن بينها

أن النمو االقتصــادي جيب دعمه ابلتوفري الداخلي، وضــرورة إجياد مناخ اســتثماري  -1
 مناسب.

التعاون اإلقليمي من أجل تنمية التبادل بني الشـــــــــــــــركاء أنفســـــــــــــــهم، مما يؤدي إىل  -2
 التشجيع على إقامة منطقة للتجارة احلرة.

احلفاظ على البيئة والعمل مبقتضـــى اتفاقية وخطة برشـــلونة، مع البحث عن حلول  -3
 ملشاكل التصحر وتلوث مياه البحر املتوسط.

صادية يف جمال التنمية وابلتايل إشراكها يف احلياة االقت االعرتاف ابلدور املهم للمرأة -4
 واالجتماعية وحىت السياسية.

 احلفاظ على املوارد السمكية والبحث عن تطوير املوارد مبا فيها تربية املائيات. -5

أمهية قطاع الطاقة يف مشــــــروع الشــــــراكة وكذا تنمية املوارد املائية والتعاون من أجل  -6
 الزراعة وتشجيع التنمية الريفية املتكاملة.حتديث وإعادة هيكلة 

احرتام مبــادئ القــانون البحري الــدويل يف جمــال املواصـــــــــــــــالت الــدوليــة، واالعرتاف  -7
ابلتـأثري امللموس الـذي تلعبـه التكنولوجيـا على التنميـة االجتمـاعيـة واالقتصــــــــــــــــادية 

 وابلتايل تشجيع البحث العلمي.  
ني ضــفيت م عليها منطقة التجارة احلرة بوابلتايل تركزت أهم القواعد اليت ســتقو 

 املتوسط يف مدة أقصاها عشر سنوات على:

 توحيد أنظمة إصدار شهادات املنشأ. -1
 محاية امللكية الفكرية. -2
 املنافسة املتكافئة. -3
 مبدأ املعاملة ابملثل. -4
تشجيع القطاع اخلاص، وحتديث البنية االقتصادية واالجتماعية وتشجيع التنمية  -5

ا اليت تنمي القدرات البشـــــرية وحتمي البيئة واملوارد الطبيعية وتوفر مناخاملســـــتدامة 
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لالســـــتثمارات مع تطوير إمكا�ت البحث العلمي ونقل التكنولوجي، ابإلضـــــافة 
 .6إىل حل مشكلة املديونية

وكــانــت اجلزائر قــد اختــذت عقــب االســـــــــــــــتقالل منحى آخر يف عالقــاهتــا مع 
قذ توجها حنو املعســكر الشــرقي الذي رأت فيه املنالغرب أين عرفت املنظومة الســياســية 

ابعتبار أنه قدم هلا مســـاعدات إثر خضـــوعها لالســـتعمار الفرنســـي ومســـاندته للقضـــا� 
التحررية وحق الشـعوب يف تقرير مصـريها. غري أن ا�يار منظومة القيم االشـرتاكية وبروز 

تماشــــــــــــــى ئري التوجه ليالنظام الدويل اجلديد قد حتم تغيري موقف صـــــــــــــــانع القرار اجلزا
والظروف اجلـديـدة، ممـا أدى إىل تغيري النظرة حنو العـامل الغريب ابعتبـاره يعرف مزيـدا من 

 االعتماد املتبادل القائم على حرية التجارة وتنقل عناصر اإلنتاج.  

مما مسحت هذه الظروف احمللية بتشــــجيع االســــتثمار األجنيب حيث شــــهدت 
مشــــــــــــروعا وهو راجع إىل  397م ما يســــــــــــاوي 2000 م إىل1993الفرتة املمتدة من 

حتســــــن املناخ االقتصــــــادي وكذا التحكم يف مشــــــكلة الديون اخلارجية مع تطبيق بر�مج 
 .7اإلصالحات االقتصادية وتطور التشريعات اخلاصة ابالستثمار

أتيت هذه اخلطوة يف خضــم حماولة اجلزائر رفع معدالت التنمية وإعادة صــياغة 
والظروف الدولية مع تزايد التكتالت االقتصـــادية ودور منظمة التجارة اقتصـــاد يتماشـــى 

الدولية يف االقتصـــــــــاد الدويل وحماولة االنضـــــــــمام إليها، لذا ابشـــــــــرت بر�مج اإلصــــــــالح 
 اهليكلي املشروط ابملساعدات املالية.                                   

عليها  ملقرتن بشروط مفروضةفمن خالل هذا الرب�مج الذي ابشرته اجلزائر وا
من قبل صـــــندوق النقد الدويل لالســـــتفادة من املعو�ت املادية، مت التوصـــــل إىل جمموعة 

 :8من النتائج على املستو�ت التالية

رب�مج : فقد مت حتقيق معدالت إجيابية خالل فرتة الللنمو االقتصادي ابلنسبة-1       
 السلبية وهو راجع إىل:بعد مدة سبع سنوات من املعدالت 
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إعادة اجلدولة وما متخض عنها من حتســـــني يف معدالت خدمة الدين  ســـــياســـــة-أ        
 22مع توفر مصــــادر اإلقراض األجنبية بعد اعتماد اجلزائر للرب�مج حيث اســــتفادت من 

دوالر  مليار 5.5ومليار دوالر يف شـــــــــــكل إعادة جدولة  17مليار دوالر مت ختصـــــــــــيص 
 �مج.إلجناح الرب 

املردود الفالحي وابلتايل ز�دة مســــــامهته يف الناتج احمللي اإلمجايل،  حتســــــني-ب
 م.1996سنة  % 21.5م إىل 1995سنة  %15فقد ارتفعت هذه املسامهة من 

: حيث مت تســــــــــــجيل حتســــــــــــن ملحوظ خالل فرتة الرب�مج فقد العامة امليزانية-2     
م لتســـجل فائضـــا 1994ســـنة  %4.4م إىل 1993ســـنة  %8.7اخنفض العجز من 

م، 1996من الناتج احمللي اإلمجايل خالل سنوات  %2.9و %2.4، %3قدر بــــــــــــــ 
-لضـــــرييبام على التوايل. ويعزى هذا الفائض إىل فعالية التحصـــــيل 1998م و1997

يف  (G.Almond)" "غابرييل أملوندملمارســـــــــــــــة النظام لقدراته طبقا ملا قدمه " نظرا
له ابلقدرة اإلســـــــــــتخراجية للنظام عن طريق مجع الضـــــــــــرائب حتليله النســـــــــــقي الذي رمز 

بل النســيب للنفقات العامة بســبب ســياســة التقشــف املتبعة من ق واالخنفاض-والتحصــيل
 الدولة.

: عرف هو اآلخر حتســــــــــنا ملحوظا فقد حقق خالل ســــــــــنيت املدفوعات ميزان-3    
 مليار دوالر خالفا للسنوات السابقة.  1.25م ما يقدر بـ 1997م و1996

جزائرية واملنبثقة من إعالن "برشــــــــــــلونة" يف -وجتلت أهداف الشــــــــــــراكة األورو 
البحث عن أسواق جديدة ودائمة لتأمني تسويق السلع املصنعة اجتاه أسواق مستهلكة 

اليت تعرف بضــــــــعف املنافســــــــة التجارية، كما جتدر اإلشــــــــارة إىل أن اتفاق التعاون بني و 
تنوعت أمهية هذا  م حيث2005م ومت املصـــــــادقة عليها يف عام 2002الطرفني ســـــــنة 

 :9االتفاق ابلنسبة للطرفني

: هدفت إىل حتســــــــــــــني مســــــــــــــتوى اليد العاملة، إعادة التوزيع اجلزائري الطرف-1     
ل ونوعيته وإنتاجيته والرفع من حجم العمالة يف الدول النامية، التحويل القطاعي للعم
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التكنولوجي للجزائر مبا يســـــــــــــــاعدها على التحكم يف التكنولوجيات وز�دة تنافســــــــــــــية 
 منتجاهتا على مستوى األسواق اخلارجية.

س : توسيع النفوذ خارج حدود إقليمها يف إطار التنافللطرف األورويب ابلنسبة-2    
لعاملي مع توســــــيع نطاق ســــــوق منتجاهتا، على اعتبار أن بلدان املغرب العريب تشــــــكل ا

 سوقا واسعا لالستهالك نظرا لعدد السكان الكبري ومستوى التنافس بني الشركات. 

ففي ذات الصــــــــــــــــدد حــاولــت موريتــانيــا من خالل القروض املقــدمــة من قبــل  
 القيام إبصـــــــــالحات هيكلية علىاهليئات الدولية وعلى رأســـــــــها صـــــــــندوق النقد الدويل 

مستوى االقتصاد وذلك للنهوض ابلتنمية االقتصادية واالجتماعية والثقافية خاصة وأ�ا  
كانت تعاين من مشاكل سياسية حادة جتسدها عدم االستقرار السياسي يف ظل تزايد 
 االنقالابت العســــكرية. ومع بداية احلوار شــــاركت يف حضــــور اجتماعاته بصــــفة ضــــيف

 اجتماع يف عضـــــــوا أصـــــــبحت مث املغاريب االحتاد يف عضـــــــو دولة أ�ا اعتبار على خاص
 دول جمموعــة إىل ابنتمــائهــا ذلــك ميس أن دون م2007 نوفمرب 6و 5 يف لشـــــــــــــــبونــة

 والبحر الكارييب واحمليط اهلادي، ابإلضافة إىل أ�ا حتصل على املساعدات املالية إفريقيا
 . 10يف إطار اتفاقيات "لومي"

تونس وضــــــــــعا متميزا يف عالقاهتا مع الدول األوروبية خاصــــــــــة وأ�ا قد وحتتل 
عرفت ســــياســــة االنفتاح االقتصــــادي يف تعامالهتا التجارية منذ االســــتقالل على اعتبار 
أ�ا وقعت أوىل االتفاقيات التفضيلية، فقد هدفت عملية "برشلونة" إىل أتسيس منطقة 

رية واخلدمات كما حتظى الزراعة أبمهية كب ازدهار مشــــرتكة قائمة على حرية تنقل الســــلع
من العمالة التونســـــــــــــــية تعمل يف هذا اإلطار، لذا فإن فتح أســـــــــــــــواق  %25نظرا ألن 

 .11جديدة سيدعم من منو وتطور االقتصاد التونسي

مث أكـــدت االتفـــاقيـــة على أن يتعهـــد الطرفـــان بعـــدم فرض قيود كميـــة على 
رير فــاقيــة إىل حيز التنفيــذ، وابلتــايل فــإن حتوارداتــه من الطرف اآلخر حــاملــا تــدخــل االت

املنتجات الزراعية يشـــــــــــــــتمل فقط الســـــــــــــــلع املنتجة حمليا يف كل من اجلماعة األوروبية 
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وتونس. كما أن املنتجات الزراعية والســــمكية املنتجة حمليا يف تونس ال تتمتع أبي مزا� 
 .12أو أفضليات عما هو ممنوح داخل اجلماعة األوروبية

ذات املشـــــروع على أمهية املبادالت الطاقوية خاصـــــة وأن أورواب قد  كما أكد
فتحت جماال للحوار على هذا األســــاس وذلك لضــــمان تدفق املوارد إليها وهو ما أتكد 
من خالل ما جاء يف قائمة أولو�ت االعتماد املتبادل بني الطرفني املتضـــــــــمنة مصـــــــــادر 

طر ن من يسيطر على مناطق النفوذ يسيالطاقة ألن العالقات الدولية كانت تقوم على أ
على العامل (طبقا للفكر االقتصــــــادي الســــــائد يف العالقات الدولية). وقد متثلت مناطق 
النفوذ هــذه يف تلــك اليت حتتوي على أكرب قــدر من الطــاقــة واملوارد األوليــة وكــذا املوقع 

وليــة ريــة الــداجلغرايف الــذي يؤمن هلــا اإلطاللــة على خطوط املواصـــــــــــــــالت والطرق التجــا
 خاصة وأن البحر املتوسط كان جماال حيو� للتحرك.

فبعــد أزمــة احلظر النفطي الــذي مورس من قبــل الــدول العربيــة ضــــــــــــــــد الــدول 
املســــاندة إلســــرائيل أدركت الدول األوروبية أنه جيب إجياد وضــــع جديد لضــــمان بقائها 

ارج، املســتوردة من اخل خاصــة وأن أورواب كانت تعتمد ابلدرجة األوىل على موارد الطاقة
لذا كانت هذه األزمة مبثابة اخللل الذي أصــــــاب أورواب ابإلضــــــافة إىل األزمات األخرى 
املتمثلة يف نقص اليد العاملة بسبب ز�دة عدد الشيوخ ابلنظر إىل نسبة الشباب حيث 

 أصبحت تلقب ابلقارة العجوز.

االقتصــــــادي  شــــــاطحيث يرتبط الطلب على الطاقة ارتباطا وثيقا مبســــــتوى الن
، 13ومعدالت منوه اليت تعترب أهم العوامل املؤثرة يف حجم واجتاه الطلب صعودا واخنفاضا

لذا أصـــــبح العامل االقتصـــــادي هو املســـــيطر يف جمال العالقات بني الطرفني خاصـــــة يف 
 %65من احتياطي النفط يرتكز يف ليبيا و %50جمال النفط والغاز الطبيعي حيث أن 

ألورويب من ا االحتــادلغــاز الطبيعي يرتكز يف اجلزائر، وتقــدر احتيــاجــات من احتيــاطي ا
 . 14تستوردها أساسا من اجلزائر %10الغاز الطبيعي بـ 

راجع إىل  األورويب وذلـــك االحتـــادوتعترب اجلزائر هي املمون الرئيس للغـــاز يف 
بينهما، فدول  اتأمهية العالقات الثنائية يف هذا اجملال ترمجها عقد جمموعة من االتفاقي
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من اإلنتاج  %17أي ما يعادل    3مليار م  471األورويب تســــــــــتهلك حوايل  االحتاد
       .15وفرنساالعاملي كما تسعى إىل خلق اتفاقيات مع كل من إيطاليا، إجنلرتا 

 لــدولا من والعــديــد اجلزائر بني جيمع اتفــاق عقــد يف فعال جتســــــــــــــــد مــا وهو
 لتوفري لجيكاب املوقع مع االتفاق غرار على األوروبية االقتصــــــادية اجملموعة يف األعضــــــاء

 تنعاق أن بعد اإليطايل-اجلزائري الغاز أنبوب إجناز وكذا ســـــــــــــــنو�، 3مرت مليارات مخس
 وسـويسـرا لنمسـاا هولندا، إىل ابإلضـافة تصـرفاهتا يف ومسـتقلة حرة اجلزائر أن اإليطاليون

 . 16زائرياجل الغاز يف ترغب كانت  اليت

: م1997أفريل  16و 15) مبالطا ما بني (Vallettaفاليتا  مؤمتر-2
دولة متوســــــــــــــطية، ومت الوقوف فيه على املصــــــــــــــاعب  12دولة أوروبية و 15حضــــــــــــــرته 

تواجه بر�مج املساعدات األوروبية، وخطة أتهيل املؤسسات الصناعية  واملشكالت اليت
الزراعية  التجارة يف الســـلع يف جنوب املتوســـط مع ضـــرورة التوصـــل حللول بشـــأن مســـألة

. وقد انعقد املؤمتر يف أجواء سياسية خمالفة ملا كانت عليه يف مؤمتر برشلونة 17واملديونية
وذلك راجع للوضــع الســائد يف املتوســط نتيجة لتصــاعد اخلالفات الرتكية اليو�نية وتعثر 

 .18عملية السالم يف الشرق األوس

: م1999أفريل  16و 15بني ما  (Stuttgart)شتوتغارت  مؤمتر-3
، 19م، ونقل البضــــــــائع واالســــــــتثمار املباشــــــــر2010تناول فيه حرية التجارة حبلول عام 

وهي أهداف لتحقيق عاملية االقتصــــــــاد يف ظل التزايد املســــــــتمر للتكتالت االقتصــــــــادية 
وحرية املبادالت التجارية وكذا حرية تنقل وســـــــــائل اإلنتاج، وتنامي دول جنوب شـــــــــرق 

 راغبة يف منافسة القوى الكربى وحصوهلا على األسواق لتصريف منتجاهتا.آسيا ال

 03و 30املــنــعــقــــــد مــــــا بــني  (Maseille)مــرســــــــــــيــلــيــــــا  مــؤمتــر-4
: حضــــــــــرته كل من ألبانيا، اجلزائر، قربص، مصــــــــــر، مقدونيا، إســــــــــبانيا، م2000أفريل

لوفينيا، الربتغال، ســــــفرنســــــا، إســــــرائيل، إيطاليا، ليبيا، األردن، مالطا، املغرب، مو�كو، 
. وتطرق اجملتمعون يف هذا 20تونس، تركيا، يوغوســـــــــالفيا وغابت كل من ســـــــــور� ولبنان
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املؤمتر إىل التقليــل من الفوارق بني الشـــــــــــــــمــال واجلنوب ابإلضــــــــــــــــافــة إىل تنــاول بر�مج 
وهو ما يعرف برب�مج  21م2005م إىل 2000املســـــــــــــاعدات املالية للفرتة املمتدة من 

ذي يهدف إىل حتســــــني مســــــتوى االقتصــــــاد واهلياكل املرتبطة به يف خضــــــم " ال2"ميدا 
 تزايد املشكالت اليت تعاين منها األنظمة املغاربية. 

 2000األورويب إىل املغرب مــــا بني عــــامي  االحتــــادوقــــد ازداد منو واردات 
ــــــــــــــــ (+ 2005و ائر األورويب إىل اجلز  االحتاد)، كما حتقق منو كبري يف صــادرات %48بـ

) وتشـــــــــكل هذه التجارة بني الطرفني نتيجة %50,7) واملغرب بــــــــــــــــــــــــ (+67,7%(+
للروابط التارخيية أو التقارب اجلغرايف معها، وحتظى كل من فرنســا وأملانيا أبكرب قدر من 

 .22الفائض التجاري يف تعامالهتا التجارية

II.  2004سياسة اجلوار األوروبية: 

وقد أعلنتها املفوضـــــية األوروبية بعنوان "أورواب املوســـــعة واجلوار: إطار جديد  
للعالقات مع جرياننا يف الشـــــرق واجلنوب" وتضـــــمن هذا اإلعالن خلق فضـــــاء مســـــتقر 

 الحتاداومزدهر للتعاون والشــــــــراكة. وأتيت هذه الرغبة يف بعد انضــــــــمام عشــــــــرة دول إىل 
حول مركز اهتمام صـــــــــانعي القرار األورويب لتجنيد األورويب من أورواب الشـــــــــرقية وهو ما 

اإلمكانيات املالية واملادية واملؤســـســـاتية إلدماج هذه الدول اجلديدة وتكييف اقتصـــادها 
 . 23األورويب االحتادمع مستوى النمو يف دول 

تشـــــمل ســـــياســـــة اجلوار األورويب عرضـــــا مميزا لتأكيد العالقات مع دول اجلوار 
 وهي تتضمن اآليت: 

البلدان اجملاورة ألورواب ابملكاســــب من حيث االســــتقرار الســــياســــي  إمداد-1
 واالقتصادي والتقليل من الفوارق يف جمال التنمية.

فضـــــــــــاء مزدهر وقيم متبادلة تتأســـــــــــس على االندماج االقتصـــــــــــادي  خلق-2
 .24والعالقات الثقافية وتقوية التعاون العابر للحدود
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عهد األورويب جمموعة من املهام ت االحتادويف ظل سياسة اجلوار األوروبية اختذ 
 إبجنازها وهي:

يف البحث عن حل للخالفات املتعلقة بفلسـطني وقضـية الصراع  املشـاركة-1
العريب اإلســــــرائيلي الذي يعترب كمدخل حلل األزمات اليت متر هبا دول املنطقة والنزاع يف 

 الصحراء الغربية.

 التعاون الثقايف والتفاهم املتبادل مع املســــــــــــــــامهة يف تطوير جمتمع كثيفت-2
 مدين متطور.

 اجلريان يف الربامج األوروبية اخلاصة ابلبحث والرتبية والثقافة. إشراك-3

على تقوية الربط املتبادل للبىن التحتية، ومواءمة التشـــــــــــــــريعات يف  العمل-4
 جمال النقل والطاقة واالتصاالت.

على إدمـــاج اجلريان يف النظـــام التجـــاري الـــدويل، مع تقــدمي  دةاملســـــــــــــــــاعـــ-5
 .25تسهيالت إلدارة اهلجرة

حيث تقوم الفكرة األوروبية لســـــــــياســـــــــة اجلوار على إجياد نوع من التوازن بني 
خطط العمل الثنائية حبيث يتم تفصــــــــيل الفوائد طبقا لالحتياجات اخلاصــــــــة بكل دولة 
وظروفهــا، وذلــك عرب عقــد اتفــاقيــات منفردة مع كــل دولــة على حــدا. ففي ديســـــــــــــــمرب 

يــث األورويب ح االحتــادارجيــة دول م مت إقرار خطط العمــل اليت تبنــاهــا وزراء خــ2004
م إبعداد تقارير عن األوضـــــــــاع الســـــــــياســـــــــية 2005قامت املفوضـــــــــية األوروبية يف عام 

واألمنية واالجتماعية واملؤســـــــســـــــاتية يف مصـــــــر ولبنان، ويســـــــعى ذات الطرف إىل إعداد 
 تقارير مشاهبة عن اجلزائر وسور�، وتقوم خطة العمل على:

من خالل حبـــث اإلجنـــازات واإلخفـــاقـــات  احلوار داخـــل األطر املوجودة -1
 عن طريق جلان التعاون يف االتفاقية.
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يتم حترير الوثيقة عن طريق املفوضية األوروبية والدول األعضاء يف اجلوار  -2
 األورويب.

 .26املراجعة السنوية للتطور الذي مت حتقيقه -3
 وتســـــــعى خطة العمل اليت مت اعتمادها يف إطار ســـــــياســـــــة اجلوار األورويب مع

م إىل تعزيز الروابط االقتصــــــــــــــــاديــة والســـــــــــــــيــاســـــــــــــــيـة 2005جويليــة  27املغرب بتــاريخ 
واالجتمـــاعيـــة والثقـــافيـــة، حيـــث يتم إدخـــال تـــدابري جـــديـــة قـــائمـــة على توســـــــــــــــيع جمـــال 
املســــــــاعدات املالية والربامج واهليئات األوروبية. وتقوم العالقة بني الطرفني على أســــــــاس 

 وق والتجارة احلرة. ووفقا للتقرير اخلاص عناملصـــــــلحة املشـــــــرتكة ومبادئ اقتصـــــــاد الســـــــ
املغرب أشــــــــار فيه أن االقتصــــــــاد املغريب صــــــــغري ولكنه مفتوح مما حيتاج لرفع العديد من 

. لذا تعترب املغرب واحدة من الدول اليت تعرف حتوال يف اقتصــــــــادها نتيجة 27التحد�ت
لسياسية إلصالحات ااعتمادها على خطط عمل متقدمة ابإلضافة إىل التزامها بتنفيذ ا

 خاصة يف جمال املنافسة واالستثمار. 

أما يف ليبيا، فقد شـــــــــــهدت لســـــــــــنوات عديدة قطيعة مع اجملتمع الدويل وهذا 
راجع لتصــــرفات النظام اللييب الســــابق برائســــة الرئيس الراحل "معمر القذايف" ابإلضــــافة 

واهتام ليبيا  (Lockerbie) م1988 إىل العقوابت املفروضــــــــــــة عليه إثر أزمة لوكريب
 بتنفيذها، وابلتايل فلم حتظى بنفس اإلمهال اليت وجه للدول املغاربية الثالث. 

ية األوروب –م عرفت العالقات الليبية 2004إال أ�ا ومع أواخر شهر نوفمرب 
حتســـــــــــــــنا ملحوظا على إثر الز�رات اليت قام هبا كل من رئيس الوزراء األملاين الســـــــــــــــابق 

) والرئيس الفرنســــــــــي الســــــــــابق "جاك Gerhard Schoder"جريهارد شــــــــــرودر" (
، حيث أتيت هذه الز�راتن يف خضم التغيري الذي  Jacques Chirac(28شرياك" (

حدث على مســــــــــــتوى توجهات الســــــــــــياســــــــــــة اخلارجية للحكومة الليبية بعد احلصــــــــــــار 
االقتصـــادي الذي مت فرضـــه عليها، ومع رغبة الطرف األورويب يف بعث أســـس لعالقات 

ا منفذ هجديدة على اعتبار أن ليبيا تشــــــكل حلقة الوصــــــل يف املنطقة املغاربية، وابعتبار 
للمهاجرين غري الشرعيني الذين يعربون ليبيا متجهني إىل أورواب وخاصة إيطاليا املتضررة 
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بشـــــــــــكل أكرب، ابإلضـــــــــــافة إىل احتوائها على موارد الطاقة اليت تزود هبا أورواب خاصـــــــــــة 
 إيطاليا صاحبة القرب اجلغرايف منها.

لســـــــــياســـــــــة ليبيا يف امث جاءت ز�رة رئيس الوزراء األملاين للتأكيد على مكانة 
اخلارجية األملانية ابعتبارها تشــــــــــــكل رابع أكرب مصــــــــــــدر للنفط إليها، حيث أكد الوزير 
أيضــــا أن أملانيا تدعم بشــــدة انضــــمام ليبيا إىل املنظمة العاملية للتجارة. ويف وقت ســــابق 

" كوينبريلســـــــــمع بداية أكتوبر من نفس الســـــــــــنة قام رئيس الوزراء اإليطايل الســـــــــــابق "
(Berlusconi) بعقد اتفاقية تقضــــــي مبد أنبوب غاز يصــــــل  بز�رة إىل ليبيا وتوجت

 بـ إيطاليا األنبوب ذاه يزود حبيث اإليطالية،" صــــقلية«وجزيرة  الليبية" مليته" مدينة بني
 مليار 5.6 بــــــــــــــــــــــــ االســـــــــتثمارات قيمة تقدر حني يف الغاز، من احتياجاهتا من 10%

 .  29دوالر

األوروبية ابلدور املهم الذي تلعبه ليبيا يف منطقة حيث أشــــــــــــادت املفوضــــــــــــية 
الشرق األوسط وإفريقيا، مما يسمح بتعزيز التعاون بني الطرفني ويهدف بشكل أساسي 

 .30إنشاء منطقة تبادل جتاري حر بينهما

III .وهو مبادرة فرنســــــــــية قام إبعال�ا الرئيس  :املتوســـــــطمن أجل  االحتاد
) وذلك بعد الرتويج Nicolas Sarkozyالفرنســــــي الســــــابق "نيكوال ســــــاركوزي" (

املتوســـــــــطي الذي مت اإلعالن عنه يف مؤمتر روما حبضـــــــــور كل من إيطاليا،  االحتادلفكرة 
 فرنسا وإسبانيا. 

ســــــتقالل م يف العاصــــــمة ابريس مبناســــــبة ذكرى ا2008جويلية  13فبتاريخ 
دولة من جنوب املتوســــط، أعلن  11األورويب و لالحتاد 27فرنســــا وحبضــــور األعضــــاء 

وجاء هذا اإلعالن ليكمل مشـــــــــــــــروع  (UPM)من أجل املتوســـــــــــــــط" االحتادميالد "
 برشلونة. وقد محلت املبادرة جمموعة مشاريع من بينها:

 موقعا. 130إزالة تلوث مياه البحر املتوسط عرب إعادة أتهيل  -1
 استخدام املياه اجلوفية يف ليبيا. -2
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اســــتخدام الطاقة الشــــمســــية يف بلدان جنوب املتوســــط، لذا حاول  تطوير-3
األورويب تشـــــجيع هذا املنحى من خالل إقامة مراكز للطاقة املتجددة على غرار  االحتاد

الكهرابء املنتجة من الطاقة الشـــــــــــــــمســـــــــــــــية واليت يتم توليدها ونقلها من حمطات الطاقة 
رية الشــمســية يف منطقة مشال إفريقيا والشــرق األوســط إىل أورواب عن طريق خطوط احلرا

مباشــــــــرة عالية اجلهد الكهرابئي، إذ ميكن نقل الكهرابء املنتجة من الطاقة الشــــــــمســــــــية 
وصــــــــــــــــوال إىل  2025و 2020تــرياوات/الســــــــــــــــــــــاعــــــــة فــيــم بــني  60بــــــــدايــــــــة مــن 

 .31م2050ترياوات/الساعة يف عام 700

 .32للحماية املدنية إنشاء مركز متوسطي -4
ويف أعقاب انعقاد ندوة التضــــامن الدويل من أجل أتقلم إفريقيا واملتوســــط مع 

يف تونس فقــد حــددت حــاجيــات التــأقلم  2008التغريات املنــاخيــة يف شـــــــــــــــهر نوفمرب 
وكــذلــك األولو�ت اليت جيــب القيــام هبــا يف جمــال تعبئــة املوارد املــائيــة والغــاابت ومقــاومـة 

 واإلنذار املبكر وجماهبة الكوارث الطبيعية ونقل التكنولوجيات احلديثةالتصــحر والصــحة 
للنهوض ابلطـــاقـــات املتجـــددة وتعزيز مشـــــــــــــــــاركـــة اجملتمع املـــدين وآليـــات الـــدعم املـــايل 

 .  33والعلمي

وما جد يف هذه املرحلة، هو رفع مســــــتوى احلوار الســــــياســــــي، ابإلضــــــافة إىل 
مبشــــاركة أكرب من جانب البلدان  إدخال هيكل مؤســــســــي جديد من شــــأنه أن يســــمح

الشــــــــــــريكة يف توجيه وإدارة العملية، ووضــــــــــــع منهجية عمل جديدة تقوم على أســــــــــــاس 
املشـــــروعات امللموســـــة واملرنة تعمل على تشـــــجيع تعاون القوى املختلفة مبا فيها القطاع 

 .  34اخلاص

 88.5األورويب  االحتـادحيـث بلغ جمموع الصــــــــــــــــادرات املغربيـة املوجهـة حنو 
من إمجايل صـــــــــــــــادرات املغرب،  %59.8، أي ما يعادل 2010مليار درهم ســـــــــــــــنة 

، أي 2010مليار درهم ســـــــنة  146.2وبلغت واردات املغرب من ذات اجلهة حوايل 
 . 35من إمجايل الواردات املغربية 49.2%
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 François)وقد ســعت فرنســا من خالل ز�رة رئيســها "فرنســوا هوالند"  
Hollande)  م إىل تنمية عالقاهتا مع أكرب 2013أفريل  4و 3إىل املغرب ما بني

 8األورويب وذلك بقيمة مبادالت وصـــــــــــلت إىل  االحتادشـــــــــــريك اقتصـــــــــــادي هلا خارج 
مليارات يورو، فضـــــــــال على أن فرنســـــــــا متثل املســـــــــتثمر األول ابململكة املغربية مبا يناهز 

فرعا لشركات فرنسية من بينها  750نصف حجم االستثمارات األجنبية املباشرة بــــــــــــــــ 
 . 36شركة مصنفة ضمن الشركات األربعني األوىل يف البورصة الفرنسية 36

على غرار االتفاقية اخلاصـــــة ابلتبادالت التجارية يف جمال الصـــــيد البحري بني 
أن هذه األخرية  باراعتاألورويب وكل من املغرب وموريتانيا واملزا� التفضيلية على  االحتاد

حيث تعد إســـــــــــــبانيا املســـــــــــــتفيد األول يف هذا  LOMEخل يف اتفاقيات "لومي" تد
  .37األورويب االحتاداجملال من بني دول 

مع كل ذلك ســــــعى اجلانب األورويب إىل عقد جمموعة من االتفاقيات الثنائية 
 ألن دول املغرب العريب ال تزال نظرا-حــداكــل دولــة على   أي-مع دول املغرب العريب 

األورويب   الحتادامســـتمرة للطرف األقوى يف تعامالهتا التجارية خاصـــة مع بروز  يف تبعية
كقوة إقليمية وحىت دولية ابعتباره الشـــــــــــــــريك االقتصـــــــــــــــادي األول لدول املغرب العريب 
خاصــــــــــة وأنه يعرف حتوال مســــــــــتمرا حنو مزيد من التكامل واالندماج خاصــــــــــة يف جمايل 

 السياسة اخلارجية واألمن. 

صــــــــدد أولت فرنســــــــا عناية كبرية ملصــــــــاحلها يف املغرب العريب نظرا ويف ذات ال
للخصـــــــــوصـــــــــية التارخيية، ابإلضـــــــــافة إىل اختزانه لثروات طبيعية، كالفوســـــــــفات والنفط، 
والغاز، حيث ظلت فرنســـــــــــا تســـــــــــتورد أكثر من ثلثي اســـــــــــتهالكها النفطي ومتثل بلدان 

، وذلك 38ةصـــنوعات الفرنســـياملغرب العريب الزبون األول خاصـــة يف جمال اســـتيعاهبا للم
راجع التســـــاع الســـــوق املغاربية يف ظل املنافســـــة اليت تشـــــهدها األســـــواق مع الدعوة إىل 
فتح األســـواق وحرية التجارة يف إطار االعتماد املتبادل واملبادئ الدولية اليت تنص عليها 

 شروط االتفاقيات الدولية وعلى رأسها منظمة التجارة الدولية.
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حتتل اجلزائر وضـعا متميزا يف العالقات األورومغاربية خاصة  ويف سـياق ذلك،
وأن فرنســــــا كانت تعتربها امتدادا طبيعيا هلا خارج حدودها اإلقليمية، خاصــــــة وأ�ا أ�ا  
كانت مســــــــــتعمرة فرنســــــــــية مما جعلها تســــــــــتفيد منها يف مجيع اجملاالت، من تصــــــــــريف 

ا فرنســــــا روب اليت كانت ختوضــــــهللمنتجات وكذا االســــــتعانة أببناء اجلزائر يف أغلب احل
خالل احلربني العامليتني. ابإلضـــــــــــافة إىل أ�ا كانت تزخر ابملوارد األولية مما دفع ابإلدارة 
الفرنسية إىل حماولة توقيع اتفاقيات جلعل هذه املوارد يف خدمتها وحتت تصرفها، إال أن 

هو ما مت مواردها و الطرف اجلزائري �ضــل بشــدة يف حماولة منه الســرتجاع األرض وحىت 
 م.1971ابلفعل عقب أتميم احملروقات الذي قامت به اجلزائر عام 

"" MEDGAZ" ميـدغـازهلــذا ولتــدعيم هــذا املســــــــــــــــار مت إجنــاز أنبوب "
ــــا عرب البحر املتوســـــــــــــــط بعــــد أن مت تشـــــــــــــــغيلــــه يف  ــــاني  30الرابط بني اجلزائر وإســـــــــــــــب

ماليري  8بنقل كلم   1050م، وســــــيســــــمح هذا األنبوب الذي ميتد على 2011مارس
على املدى املتوســـــــــــــــط. ويســـــــــــــــاهم هذا  3مليار مرت 16من الغاز قابلة للمد إىل  3مرت

املشــــــروع يف حتســــــني أمن التموينات مبا أنه ســــــريبط مباشــــــرة الســــــوق األوروبية مبصــــــدر 
   .39التموين ابلغاز

وابلتــايل فــإن أغلــب التعــامالت التجــاريــة مع الــدول األوروبيــة كــانــت تتمحور 
وهذا ما  ،االحتادادرات الطاقوية من طرف دول املغرب العريب يف اجتاه دول حول الصـــــــ

نالحظه ســـــــواء على مر ســـــــنوات االحتالل للبلدان املغربية، وحماولتها اســـــــتنزاف ثروات 
هذه املنطقة (حماولة فرنسا السيطرة على النفط اجلزائري)، أو من خالل عقد معاهدات 

خاصــة وأن املواد الطاقوية تصــدر أبرخص األســعار مث تصــب يف إطار املصــاحل األوروبية 
تســـــتوردها الدول املغاربية يف مشـــــكل مواد مصـــــنعة أبعلى األســـــعار وهو ما جيعل تلك 

 الدول يف تبعية مستمرة للدول املتطورة.

ابلنســـــبة  يجيةاســـــرتاتحيث حتول النفط بعد احلرب العاملية الثانية إىل بضـــــاعة 
جعل منطقة الشـــــرق األوســـــط اليت تســـــتحوذ على احتياطات إىل االقتصـــــاد العاملي، مما 

حيث أدى إىل  40هائلة من "الذهب األســـــــــــود" مركز تقاطع ملصـــــــــــاحل القوى اإلمرب�لية
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م 2003والثالثة م 1991نشوء العديد من األزمات يف املنطقة مثل أزمة اخلليج الثانية 
ة حتث غطاء مكافحاليت كانت هتدف إىل ضـــــــــــــمان االســـــــــــــتحواذ على املوارد الطاقوية 

 اإلرهاب.

للتقليل من هذه التبعية األوروبية للطاقة من العامل العريب، قامت املفوضــــــــــــــية 
ولية للطاقة األعضــــــــاء يف الوكالة الد االحتاداألوروبية للطاقة ابقرتاح تقوم مبقتضــــــــاه دول 
يوما. ويف ذات الصــــــــدد بدأت الدول  90الذرية ابالحتفاظ مبخزون يعادل اســــــــتهالك 

ســـكند�فية تبين ســـياســـات لتنمية املصـــادر املتجددة للطاقة ويعد النموذج الســـويدي اإل
عاما تبدأ بعدها مرحلة ما بعد  15األكثر تقدما حيث وضـــــــــــــــعت جدوال زمنيا مدته 

 . 41البرتول

لطــاقــة ا الســـــــــــــــرتاتيجيــةاألورويب تطوير خطــة متجــددة  االحتــادوبتــايل حيــاول 
ض من الكربون الطاقوي وذلك من أجل فعالية ) يف مقابل التخفيSETالتكنولوجية (

، والتقليـل من االعتمـاد ابلـدرجـة األكرب 42أكرب وأكثر حتمال للخروج من مـأزق الطـاقـة
 على االسترياد من اخلارج ابإلضافة إىل البحث عن موارد تكون أقل ضررا للبيئة.  

من خالل دراســـــة مقارنة هلاته الســـــياســـــات يتضـــــح أ�ا تويل أمهية لالقتصـــــاد 
على اعتبار أن االقتصــــــــــــــاد هو الذي يفتح الباب أمام اجملاالت األخرى مثل ما حدث 
يف التجربة األوروبية خاصــــــــــــة أ�ا بدأت بقطاعي الفحم والصــــــــــــلب ومن مت التوجه حنو 

راغ الذي طقة املغاربية كدليل على ســــــد الفالســــــياســــــة. وقد أعترب التوجه األورويب يف املن
جياد الســــــــــوفيايت وكذا التنافس الدويل بغرض إ االحتادعرفته األنظمة خاصــــــــــة بعد ا�يار 

مناطق نفوذ ســـواء لتصـــريف املنتجات أو حىت للســـيطرة على منابع الطاقة يف ظل ز�دة 
 الطلب العاملي عليها.

يف  نظرا خلصـــــــــــوصـــــــــــية كل دولةوأتيت هذه االتفاقيات على درجة من التباين 
الســــياســــة اخلارجية األوروبية، فتســــعى فرنســــا إىل جعل اجلزائر واملغرب وتونس الشــــريك 
االقتصـــــــــــــــادي األول هلا وذلك ابعتبارها كامتداد طبيعي هلا. يف حني حتاول إســـــــــــــــبانيا 
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منافســــــة فرنســــــا يف املغرب خاصــــــة وأن هذا األخري يرتبط ابتفاقيات كثرية معها يف ظل 
 اجد اإلسباين يف األراضي املغربية يف إقليمي "سبتة" و"مليلة".التو 

وأما من جهة أخرى فقد شـــــــــــــــكل ارتباط اقتصـــــــــــــــاد�ت بلدان املنطقة بدول 
اجملموعة األوروبية نقطة ضــــــعف هلا على اعتبار أ�ا جاءت يف وقت كانت مســــــرية بناء 

ا لألزمات ها نظر إحتاد مغاريب يف أوجها إال أ�ا شــــــهدت انتكاســــــة على مســــــتوى تفعيل
البنية بني دول املغرب العريب على غرار األزمة اليت نشــــــــــبت بني اجلزائر واملغرب، وملف 
الصـــــــحراء الغربية الذي ال يزال عالقا حلد اآلن واليت أثرت ســـــــلبا على مســـــــرية التكامل 

 املغاريب.

وأما ابلنســبة لليبيا وموريتانيا، فإن األوىل فكانت تعاين من حصــار اقتصــادي 
 مفروض عليها من طرف اجملتمع الدويل وابلتايل فإ�ا كانت تغيب يف اجتماعات كثرية

 اللييب ظامالن ا�يار ومع األخرية الســــــــنوات ويف أ�ا إال الشــــــــراكة، بر�مج إطار يف تعقد
 بدأت ةاألوروبي الســـــــــــــــياســـــــــــــــة يف التوجهات فإن" القذايف معمر" الراحل الرئيس بقيادة
ليونة يف التعامل مع اجلانب اللييب على اعتبار ازد�د عدد القضـــــا� املشـــــرتكة بني  تعرف

الطرفني وكذا املتغريات احمللية واإلقليمية أما الثانية، فإ�ا حتتل وضــــــــعا خاصــــــــا ابلنســــــــبة 
للسياسة األوروبية فكانت ترتبط مبجموعة اتفاقيات خاصة مع دول الكارييب ابإلضافة 

 زة مع إسرائيل. إىل عالقاهتا املمي

  II.الشق املايل يف السياسات األوروبية.  

لقــد تنوعــت املســــــــــــــــاعــدات املــاليــة للــدول املغــاربيــة على خمتلف مراحـل 
التعاون مث البعد إعالن الشراكة املتجسد يف إعالن برشلونة والسياسات الالحقة، 

لنســـــــــبة ابحيث جنم عنها العديد من اآلاثر اليت انعكســـــــــت على الطرفني ســـــــــواء 
للطرف األورويب وجعله يف موضـــــــــــــــع األقوى من خالل امتالكه لألموال هذا من 
جهة، أما من جهة أخرى فتجســـــــــــد يف جعل الطرف املغاريب يف تبعية مســـــــــــتمرة 
جتســـــــــــــــدها الظاهرة التارخيية من خالل جعل اآلخر خاضـــــــــــــــع للقوي. وجاءت 

 لتايل:املساعدات املالية املقدمة من الطرف األورويب على الشكل ا
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حيث قامت اجملموعة االقتصــــــــــــادية األوروبية بتخصــــــــــــيص بروتوكوالت 
مـــاليـــة مت تقـــدميهـــا لـــدول املغرب العريب الثالث: املغرب، تونس واجلزائر يف الفرتة 

 وذلك على أربعة مراحل. 1996إىل  1978املمتدة من 

-1978: املقادير املخصـــــــــــــــصـــــــــــــــة للربوتوكوالت املالية (04اجلدول 
 43ن إيكو") "ابملليو 1996

، 1ط. .املغاريب والشراكة األورومتوسطية: فتح هللا ولعلو، املشروع املصدر
 .1997البيضاء(املغرب): دار توبقال للنشر، الدار

نالحظ من خالل اجلدول أن الدول املغاربية قد حصــــلت على نســــب 
م حبيــث جنــد أن دولـة 1982 –م 1978متفــاوتــة فيمــا خيص الربوتوكول األول 

صلتا على وتونس قد حقد حصلت على نسبة معينة ختتلف عن األوىل، فاملغرب 
فقط من هذه املســاعدات، وهو  95يف حني كان نصــيب اجلزائر  114و 130

 ما يوضحه الرسم البياين التايل الذي حيدد نصيب كل دولة من هذه املساعدات.

: رســـــــــــم بيـــاين: األعمـــدة البيـــانيـــة تبني تطور 01الشـــــــــــكـــل رقم  
 املساعدات املالية.

 

 اجلزائر تونس املغرب البلدان / الربوتوكوالت

األول الربوتوكول 
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 الباحثة إعتمادا على املعلومات املوجودة يف اجلدول)(الرسم البياين من إعداد 

وأما موريتانيا، فإ�ا تتمتع بوضـــــع خاص ابعتبار أ�ا تنتمي إىل جمموعة 
األقطار اإلفريقية الكاريبية واهلادية املتعاقدة مع اإلحتاد األورويب يف إطار اتفاقيات 

ومي ملســـــاندة التق"لومي"، حيث اســـــتفادت موريتانيا من مســـــامهة مالية خمصـــــصـــــة 
ــــدة من  مليون إيكو، وقــــدم  18م مبقــــدار 1994-م1993خالل الفرتة املمت

مليون إيكو، ملسـاعدهتا على اسـتغالل  25البنك األورويب لالسـتثمار قرضـا بـــــــــــــــــ 
. وأتيت 44معدن احلديد املســـــتخرج من طرف الشـــــركة الوطنية الصـــــناعية املوريتانية

دت ذي تلعبه فرنســـــــــــــا يف إفريقيا، فجســـــــــــــهذه االتفاقية جتســـــــــــــيدا للدور املهم ال
االتفاقية شـــــــــــــروط املبادالت التجارية أين مسحت بدخول الســـــــــــــلع إىل أســـــــــــــواق 
اجملموعة األوروبية كخطوة أوىل حنو تعزيز التعاون. ومت جتديد هذه االتفاقية املوقعة 

 . 45م1989م و 1984م و 1979م يف 1975يف 

شـــــــــــــــاكل على مســـــــــــــــتوى يف حني أن ليبيا كانت تعاين جمموعة من امل
تعامالهتا مع اجملتمع الدويل، وذلك نظرا الختالف وجهات النظر وكذا احلصـــــــــار 
االقتصــــــادي املفروض عليها لعدة ســــــنوات لذا مل حتظر اجتماع برشــــــلونة غري أ�ا 
ومع ليونة الســـــــــــــياســـــــــــــة اخلارجية الليبية يف تعامالهتا مع اجملتمع الدويل من خالل 
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دعيت ليبيا إىل احلضـــــــور يف االجتماعات الالحقة البحث عن ســـــــبل احلوار فقد 
 للمشروع مما مسح هلا ابالستفادة من مزا� الشراكة.

واتبع اإلحتاد األورويب ســــــــــــلســــــــــــلة املســــــــــــاعدات املالية يف إطار بر�مج 
وهو جمموعــة من اإلجراءات  1999 إىل 1996املمتــد من الفرتة ) 46"1"ميــدا

ية يف زمة إلصـــالح اهلياكل االقتصـــادية واالجتماعاملالية والتكنولوجية املرافقة واملال
ســـمح هلا مما ي حتســـني اقتصـــاد�ت هذه الدول الدول املتوســـطية الذي يهدف إىل

ابلتعامل احلســــــن مع اقتصــــــاد الســــــوق يف ظل عجز اقتصــــــاد�ت هذه الدول مع 
تفاقم مشـــــــــــــــكلة الديون ابإلضـــــــــــــــافة إىل املشـــــــــــــــاكل الداخلية، وقد هدفت هذه 

 املساعدات إىل:

التســــيري العملي للمؤســــســــات الصــــغرية واملتوســــطة مســــتوى  حتســــني-1
 دورات تكوينية وتقدمي الدعم لكل والعمال عربالكفاءة وأتهيل رؤســــاء األعمال 

اإلجراءات اليت متكن املؤســــســــات من التوصــــل إىل املعلومة عرب شــــبكة معلومات 
 وطنية.

يف حتســــني ومتويل املؤســــســــات إبمدادها ابلدعم لالبتكار  املســــامهة-2
 .47يةلاملاوتكوين مؤسسات مالية متخصصة من أجل توسيع سلسلة الوسائل 

مليون أورو وهو  656حيث وصــلت املخصــصــات املالية للمغرب إىل 
مليون  2955من إمجـايل حجم املســــــــــــــــاعـدات اليت بلغـت  %19.1مـا يعـادل 

أمـــــا اجلزائر  % 12.5ليون أورو أي مـــــا يعـــــادل م 428أورو مث تونس مببلغ 
  48 . 4.8 %مليون أورو بنسبة تقدر بـ  164فوصلت حصتها إىل 

ابإلضافة إىل تلك القروض اليت كان مينحها "بنك االستثمار األورويب" 
" 2، حيث خيصــص يف إطار بر�مج "ميدا49واليت تســتلزم عليها ديون مع الفائدة

 وأخرى على شكل قروض موضوعة على الشكل التايل:مبالغ مالية كمساعدات 

 مليون يورو. 625اجلزائر:  -1
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 مليون يورو. 949املغرب:  -2
مليون يورو، وهذه التموينات توزع توزيعا منتظما على أربع  977تونس:  -3

 %24واملاء  %21واالتصاالت بـــــــــــــــــ  %21قطاعات وهي الطاقة بـــــــــــــــــ 
 .50%17والصناعة واخلدمات 

-2002" (2ت املالية من خالل بر�مج "ميدا مث اســتمرت املســاعدا 
ــــــــــــــــــ "ميدا2004 " وذلك من أجل دعم 1) الذي كان مبثابة الرب�مج التكميلي لـ

املؤســـســـات االقتصـــادية مع تقدمي العون للدول اليت تشـــهد فرتات انتقالية خاصـــة 
اجلزائر اليت توجهت من نظام احلزب الواحد إىل التعددية الســــــياســــــية كدليل على 

ــــــــــــــــــــ "املشــــــروطية الســــــياســــــية" أين يتم ربط  قيامها ابإلصــــــالحات وهو ما يعرف بـ
املساعدات املقدمة من املؤسسات الدولية املاحنة بقيام الدول املستفادة مبجموعة 
من الشـــروط. وكذا إعادة النظر يف املســـاعدات املالية اليت ميكن تقدميها لكل من 

لوضــع الدويل هذه اإلعا�ت نظرا ل ليبيا وموريتانيا ابعتبار أن األوىل مل تســتفد من
 الذي كانت متر به، أما الثانية فيمكن توسيع املخصصات املالية املقدمة هلا.

فقد بلغت نســـــبة تقدم بر�مج أتهيل املؤســـــســـــات الصـــــغرية واملتوســـــطة  
عبد ، حيث أورد املدير العام للرب�مج "% 60" نســـــــــبة 2ابجلزائر يف ظل "ميدا 

 44الرب�مج والذي خصــــــص له غالف مايل قيمته  " أن هذااجلليل كاســـــوســـــي
مليون أورو يهــــدف ابألســــــــــــــــــاس إال أتهيــــل احمليط الــــذي تنشـــــــــــــــط فيــــه هــــاتــــه 

 .51املؤسسات

وهلذا فقد وافق اإلحتاد األورويب على إمداد موريتانيا بســــتة ماليني يورو  
لتحســـــــــــــــني نظام النقل اخلاص هبا، حيث وقع كل من وزير االقتصـــــــــــــــاد املوريتاين 

ورغ هانز جولد طه" ونظريه ســــــــفري اإلحتاد األورويب لدى نواكشــــــــوط " ي"ســــــــيد
" اتفاقية ضــــــــــمن االتفاقيات اليت ميليها صــــــــــندوق التنمية األورويب جريســــــــتينالور

 .52ختتص بتحسني خطط النقل وسالمة الطريق
يف ذات الشأن قام اإلحتاد األورويب بتقدمي الدعم يف اجملال االقتصادي واملايل 
خـــاصـــــــــــــــــة القطـــاع اخلـــاص من خالل تقـــدمي قروض ثنـــائيـــة من طرف البنـــك األورويب 
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ـــلـــتشــــــــــــــــــــــارك  ـــبـــحـــر املـــتـــوســــــــــــــــــط ل ـــمــــــــار، خـــلـــق مـــنـــظـــمــــــــة ال ـــث -MEDلـــالســــــــــــــــــت
PARTENARIAT :ابإلضــــــــــــــــافــة إىل دعم البنيــة التحتيــة يف امليــادين التــاليـة ،

اع النفط، قطـــاع التكنولوجيـــا احلـــديثـــة، قطـــاع الطـــاقـــة يف جمـــال أنبوب الغـــاز بني قطـــ
والــذي قــدرت بـ  MEDAالطرفني، ابإلضـــــــــــــــــافــة إىل الــدعم املــايل يف إطــار بر�مج 

 .53مليون أورو سنو�200

 ENPوتواصــــــــل الدعم املايل األورويب من خالل ســــــــياســــــــة اجلوار األوروبية 
 2007) للفرتة بني عامي ENPIوروبية للجوار والشـــــراكة وأداهتا التمويلية (اآللية األ

مليون أورو يقدمها الصـــــــــــــــندوق األورويب  173، حيث تبلغ ميزانية الرب�مج 2013و
يف حني يتعني على  %90للتنمية، وهو خمصص لتمويل املشاريع حبد أقصى يصل إىل 

ذلك حســــــــــب من قيمة التمويل املشــــــــــرتك، ويتم  %10الشــــــــــركاء توفري ما ال يقل عن 
 األولو�ت التالية:

تعزيز التنميـة االجتمـاعيـة واالقتصــــــــــــــــاديـة والنهوض ابألقـاليم عن طريق  -1
ف التخطيط من خالل دمج خمتل اســــــــــــــرتاتيجياتدعم االبتكار والبحث، وتقوية 

 املستو�ت.
توفري أفضــل الظروف لضــمان تنقل األشــخاص والســلع واخلدمات بني  -2
 .54األقاليم

اإلحتــاد من أجــل املتوســـــــــــــــط فــإن الــدعم املــايل " UPMمن خالل إعالن "
املقدم من البنك األورويب لالســـتثمار يف إطار الدعم املتواصـــل للمشـــاريع املطروحة على 

مليون يورو للمغرب هبدف توســــــيع  225قائمة أولو�ت اإلحتاد األورويب فقد مت تقدمي 
ع اهلادف إىل ظل املشــــــرو  الطرق الربية الســــــريعة الرابطة بني الرابط والدار البيضــــــاء. ويف

مليون يورو كأرصدة مودعة من  6.2تنقية مياه البحر املتوسط من التلوث مت ختصيص 
 .55قبل املفوضية األوروبية حتت تصرف بنك االستثمار

وقد قامت آلية التسهيالت األورومتوسطية لالستثمار والشراكة حتت إشراف 
بقا درة املتوســطية لتنمية الشــركات، وطصــندوق أرصــدة الودائع بتمويل دراســة حول املبا
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ـــــــــــــــ  مليار يورو لفائدة الشركات الصغرى من  6.1هلذه الدراسة فقد خصص ما يقدر بـ
    .56قطاعات الصناعة الغذائية والصحة والرتبية والسياحة والتكنولوجيات

غري أنه ونتيجة لألحداث األخرية اليت عرفتها الســـــــــــــــاحة الليبية فقد قدمت 
مليون يورو مت االســــــــتفادة منها يف مســــــــاعدة العمال  80.5يبية ما قيمته املفوضــــــــية الل

املهاجرين الفارين من ليبيا على الصــــــــــــــمود يف املناطق احلدودية، كما مت تقدمي أكثر من 
مليون يورو كمســـــــــــــاعدات لتدعيم آلية احلماية املدنية وكذا مســـــــــــــاندة عمليات  10.5
  .57اإلجالء

ول املغرب العريب إىل مســـــــــــــــاعدهتا على حتقيق هدف التوجه املايل املقدم لد
إصــــــــالحات هيكلية القتصــــــــاد�هتا وذلك لتمكينها من القدرة على فتح أســــــــواقها أمام 
 املنافســـــة اخلارجية وهذا يقرتن بتمويل املشـــــاريع املتعلقة ابلتنمية احمللية واجلهوية وخاصـــــة

شـــرق األوســـط هو ، يف حني يعد دعم مســـار التســـوية يف ال58تلك املؤســـســـات الناشـــئة
املســــيطر نظرا ملا يشــــكله من خالفات بني األعضــــاء خاصــــة وأن أورواب تطرح إســــرائيل  

  كطرف يف املعادلة وشرط ضروري إلقامة التعاون. 

 اخلامتة:

لقد هدفت السياسات األوروبية يف منطقة املغرب العريب إىل ربط اقتصاد�ت  
طبيعية هلا من خالل التحكم يف مواردها الدول املنطقة ابالقتصـــاد األورويب وجعله اتبعا 

وكذا يف أســــــــعارها وطرق نقلها، وذلك بعد األزمة النفطية اليت عانت منها أورواب ســــــــنة 
 وكانت هلا تبعات كثرية على اقتصاد�ت املنطقة. 1973

إال أن هذا التوجه األورويب يف منطقة املغرب العريب �يت بعد الضــــــــــعف الذي تشــــــــــهده 
مل هياكلها وكذا املشـــــــاكل اليت تعاين منها خاصـــــــة ما ارتبط منها أبزمة املنطقة على جم

الديون اليت تنعكس بصـــــورة أســـــاســـــية على األوضـــــاع االجتماعية، ابإلضـــــافة إىل ذلك 
ضــــــــعف منهج التكامل املغاريب وتعرضــــــــه ألزمات خمتلفة على مراحل معينة، وهو األمر 
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ت على املنطقة ملا تزخر به من حمدداالذي دفع العديد من األطراف إىل طرح مشاريعها 
 معنوية ومادية.

 اهلوامش:
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-www.arab.22/05/2013 الـــــــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــــــــول اتريـــــــــــــــــــــــــــخ ،

ipu.org/ipu/cscm/cscm3/index.html  
 العربية فواملواق مرســــــــيليا يف إذا املتوســــــــطي-األورويب املؤمثر" جنم، أبو ميشــــــــال-21

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل      املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يف". مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
http://www.aawsat.com/details.asp?article=13265&iss

ueno=8022#.UaJGp9jGZyU اإللكرتوين :  
 .26/05/2013: الدخول اتريخ
 لعالقاتا: العشــــــــر الشــــــــريكة املتوســــــــطية والدول األورويب اإلحتاد بوزرقان، ألني-22

 . 6-5ص.-ص ،2007األوروبية، اجملموعة. املتنامية التجارية
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 امعةج مركز: تونس". تقييمية نظرة: األورومتوســــــــــطية الشــــــــــراكة" إدريس، أمحد-23
  .04.ص ،2010العربية، الدول
 ابريس قمة إىل برشـــــــــلونة مؤمتر من املتوســـــــــط أجل من أورواب خضـــــــــر، بشـــــــــارة-24

 ،2010العربيــــــة، الوحــــــدة دراســــــــــــــــــــات مركز: بريوت ،1.ط). 1995-2008(
  .184.ص
 .185-184ص.-ص نفسه، املرجع-25
 ةالســـــياســـــ ،"اجلوار ســـــياســـــة إىل برشـــــلونة من: واملتوســـــط أورواب" مطاوع، حممد-26

 :اإللكرتوين املوقع يف ،2006.الدولية
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=22158

5&eid=725 
 إطار يف للمناطق األورويب املركز العامة لإلدراة األورويب املعهد إعداد من تقرير-27

 ،2007. اليورومتوســــــــطية شــــــــراكة يف املنافســــــــة ســــــــياســــــــة للمناطق، يوروميد بر�مج
  .75.ص
28- Born en 1932 , French statesman, Prine Minister 

1974-6 and 1995-2007. In :  
http://oxforddictionaries.com/definition/english/Chir
ac%2C-Jacques?q=jacques+chirac. Consulté le : 

24/08/2013. 
. لدوليةا الســــــياســــــة ،"جديدة بداية: األوروبية – الليبية العالقات" طاهر، أمحد-29

  2000.1.، ص159،2005 العدد
 املوقع يف. "ليبيا مع عالقاهتا يف جديدة صـــفحة تفتح أورواب" األوســـط، الشـــرق-30

 :اإللكرتوين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول:  اتريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ، ال

19/04/2013.http://arabic.people.com.cn/31662/6363
140.html  
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 احلكومة( ويةالنو  املفاعالت وأمن الطبيعة ومحاية البيئة لشــــــــــؤون االحتادية الوزارة-31
 ابءالكهر  حمطـــات من الطـــاقـــة لنقـــل املتوســـــــــــــــط األبيض البحر دول ربط ،)األملـــانيـــة

 ،2004الفضــــــاء، وجمال الطريان لشــــــؤون األملاين املركز ملخص. احلرارية الشــــــمســــــية
  .03.ص
: اجلزائر .واألفاق األبعاد: املتوسط أجل من اإلحتاد املخادمي، رزيق القادر عبد-32

  .46.ص ،2009اجلامعية، املطبوعات ديوان
: تونس. 2008 ســـــــــــنة خالل العريب املغرب: تقرير العربية، الدول جامعة مركز-33

 173.ص ،2008 العامة، األمانة
 أجل من إلحتادل اإلقليمي البعد تقرير األورومتوســـطية، واإلقليمية احمللية اجلمعية-34

 ،2011،)املغرب(أغادير العام، الثاين اإلجتماع.للمســــــــــــتقبل توصــــــــــــيات: التوســــــــــــط
  .04.ص
 التقرير ،2012 لســـــــــنة املالية قانون مشـــــــــروع" املغربية، واملالية اإلقتصـــــــــاد وزارة-35

: اإللــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــرتوين املــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــع يف". واملــــــــــــــــــــايل اإلقــــــــــــــــــــتصــــــــــــــــــــــــــــــــــادي
http://www.finances.gov.ma، 22/01/2013الدخول  اتريخ. 

 يسالرئ لز�رة الســـــــــــــــياســـــــــــــــية الدالالت: التوازن إعادة" احلليم، عبد أمحد إميان-36
 . 192،2013 العدد الدولية، السياسة ،"املغرب إىل هوالند فرنسوا الفرنسي

 ،"إلنفراجا إىل التوتر من األورويب واإلحتــاد املغرب بني العالقــات" مهــابــة، أمحــد-37
 .334. ص ،31،1995ال سنة ،120 العدد. الدولية السياسة

 امع منذ العريب الوطن إزاء الفرنســـــــــــية اخلارجية الســـــــــــياســـــــــــة احلســـــــــــن، بوقنطار-38
 .106.ص ،1987العربية، الوحدة دراسات مركز: بريوت ،1.ط. 1967

 غيلهتشــــــ بعد اخلدمة حيز يدخل ميدغاز الغاز أنبوب" اخلارجية، الشــــــؤون وزارة-39
 : اإللكرتوين املوقع يف ،"اجلاري

http://www.mae.dz/ma_ar/stories.php?story=11/04/0
3/4772745 
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 املتمدن، حلوارا ،"الثورة من الثالثة املوجة و�اية النفط أزمة" شـــــابينوف، فيكتور-40
 : اإللكرتوين املوقع يف ،2007 ،1929 العدد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ ،  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول اتري  ال
18/04/2013.http://www.ahewar.org/debat/show.art.a

sp?aid=979691 
 

. الــدوليــة الســـــــــــــــيــاســــــــــــــــة ،"للطــاقــة؟ أوروبيــة إســـــــــــــــرتاتيجيــة أيــة" فــاروق، �مسني-41
  69.1.ص ،164،2006العدد
42-European Commission، A new deal for european 

defence. 2013, p.22. 
 الدار ،1.ط. األورومتوســـــــــــــــطية والشـــــــــــــــراكة املغاريب املشـــــــــــــــروع ولعلو، هللا فتح-43

 .157.ص ،1997للنشر، توبقال دار): املغرب(البيضاء
  .159.ص ذكره، سابق مرجع ولعلو، هللا فتح-44
45-Piere Milza، Les relations international de 1973 à 

nos jours .Paris : édition colombes, 2001, p.119. 
 
-46The MEDA Regulation is the principal 

instrument of economic and financial cooperation 
under the Euro-Mediterranean partnership. Meda 

Programme. Dans : 
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relat
ions/relations_with_third_countries/mediterranean_

partner_countries/r15006_en.htm. consultation le 
03/07/2013. 
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: اجلزائر يف واملتوســــــطية الصــــــغرية املؤســــــســــــات تنمية أفاق الزهراء، فاطمة نزعي-47
ة. اخلاصـــ واملتوســـطة الصـــغرية املؤســـســـات وتنمية لدعم MEDA بر�مج أثر حتليل

 لوموع اإلقتصـــــــادية العلوم كلية:  تلمســـــــان جامعة ،)منشـــــــورة غري ماجســـــــتري رســـــــالة(
 .193.ص ،2010- 2009التسيري،

 الشـــراكة يةإتفاق إىل املغاربية الدول إلنضـــمام اإلقتصـــادية األاثر بولعســـل، حممد-48
 غري ماجســـــــــتري رســـــــــالة. (واجلزائر املغرب تونس، حالة دراســـــــــة: املتوســـــــــطية األوروبية
-2010 التســـــــــــيري، وعلوم اإلقتصـــــــــــادية العلوم كلية:  قســـــــــــنطينة جامعة ،)منشـــــــــــورة
  .63.ص ،2011

 ،"الثنائية عالقاتلل الزمين التســــلســــل" املغربية، اململكة إىل األورويب اإلحتاد بعثة-49
 املــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع يف

ـــــكـــــرتوين:. http://eeas.europa.eu/delegations/morocco/eاإلل
u_morocco/chronology/index_ar.ht 

 والشــراكة التعاون إلتفاقيات املالية اجلوانب حتليل" ،ومدموم كمال حممد، بوهزة-50
 تحســـــــنيل كآلية  العريب اإلقتصـــــــادي التكامل: حول العلمية الندوة ،"األورومتوســـــــطية

-ص ،2004 عباس، فرحات: ســــــطيف جامعة. األوروبية-العربية الشــــــراكة وتفعيل
 . 10-9 ص.
 ميدا بر�مج :واملتوسطة الصغرية املؤسسات بر�مج أتهيل الرمحن، عبد بن سليم-51
  ."6895،15/11/2012ال عدد اخلرب، جريدة ابملئة، 60 بـ تقدما حقق 2

 لقطاع األورويب اإلحتاد من يورو ماليني 6: موريتانيا" اإليطالية، أنســـــامد نشـــــرة-52
 :اإللكرتوين املوقع يف". النقل

Ansamed.ansa.it/ansamed/ar/notizie/rubriche/enpi/20
13/04/16/visualizza_new. 

 واملغرب األورويب واإلحتـــاد املغرب بني احلر التبـــادل إتفـــاقيـــات" الكتـــاين، عمر-53
 امعةج". اإلقتصــــادية القطاعات حســــب مقارنة دراســــة: األمريكية املتحدة والوال�ت
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-2ص.-ص ،2008 ،08العدد التســـيري، وعلوم اإلقتصـــادية العلوم جملة ســـطيف،
3. 

 ألورويبا اإلحتاد قبل من املخصــــــصــــــة املالية اإلعتمادات األورويب، أســــــتون مركز-54
 جامعة. وماتاملعل دليل: املتوســط وشــرق جنوب دول يف واإلقليمية احمللية للســلطات

  .07.، ص2012أستون،
 األورويب البنك ودور املتوســـــــــــــــط أجل من اإلحتاد األورويب، اإلســـــــــــــــتثمار بنك-55

  .04-03ص.-ص ،2010لوكسمبورغ،. ورؤيته لإلستثمار
  .07.نفسه، ص املرجع-56
 يف ،"ياليب أزمة: املدنية واحلماية اإلنســــــــــانية املســــــــــاعدات" األوروبية، املفوضــــــــــية-57

 :اإللكرتوين املوقع
-http://www.echo.19/06/2013الــــــــــــــــــدخــــــــــــــــــول  اتريــــــــــــــــــخ ،

arabic.eu/content/libya 
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